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Kuntien talouteen ja investointeihin liittyy vahvasti niukkuus, millä tarkoitetaan sitä, että 
rahaa on aina vähemmän kuin investointitarpeessa olevia kohteita. Niukkuuden seurauk-
sena kuntien arkipäivään kuuluu valintojen tekeminen ja tehtäviin valintoihin liittyvän 
vaihtoehtojen kannattavuustarkastelun merkitys korostuu. Usein investointiin liittyvät 
vaihtoehdot luovat kuitenkin nykyajalle tyypillisen kompleksisen tilanteen, jossa on-
gelma on limittynyt eli yhdestä asiasta päättäminen vaikuttaa suureen kokonaisuuteen. 
Kokonaisuuksien tarkastelua ja kestävän pitkän aikavälin investointisuunnittelua on vai-
keuttanut kunnissa perinteinen rakennushankkeisiin liittyvä valmistelu ja päätöksenteko, 
jossa hankkeita on tarkasteltu yksittäisinä.  

Viime vuosina kunnissa on yleistynyt verkostoajattelu, joka auttaa kompleksisten ongel-
mien ratkaisuun. Verkostoajattelun vahvuus on kyky kuvata nykyaikaisia kompleksisia 
ilmiöitä havainnollisesti ja helposti ymmärrettävinä malleina ilman, että ne kuitenkaan 
menettävät kompleksista luonnettaan. Lisääntyneestä verkostoajattelusta huolimatta, pal-
veluverkkosuunnittelua ei olla aiemmin toteutettujen tutkimusten mukaan pystytty hyö-
dyntämään kuntien investointisuunnittelussa ja kestävässä kiinteistönpidossa. Huolimatta 
siitä, että palveluverkkosuunnitelmia on toteutettu monissa kunnissa, investointisuunnit-
teluun kuuluva pitkän tähtäimen suunnittelu ei toteudu kunnissa. Korhosen et al. (2018) 
tekemän tutkimuksen mukaan ja vain 75 % Suomen kunnista ovat tehneet investointioh-
jelman, jonka perusteella investointeja viedään vuosittain talousarvioon ja taloussuunni-
telmaan. Investointiohjelman lisäksi puutteita on korjausvelkasuunnitelmissa, mikä viit-
taa siihen, että kuntien käsitys omasta korjausvelasta on heikkoa. (Anttiroiko, 2011; Kor-
honen et al., 2018; Sotarauta, 1996; Ylä-Anttia, 2010) 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko tarveselvityspohjaisella palveluverkko-
selvityksellä vastata aiemmin havaittuihin ongelmiin palveluverkkoselvityksen hyödyn-
tämisessä investointisuunnitteluun ja -päätöksentekoon.  Tarveselvityspohjaisen palvelu-
verkkoselvityksen tarkoituksena on kattaa hankevalmistelun vaiheet täysin ja siten myös 
nopeuttaa hankkeiden läpivientiaikaa. Tutkimuksen tavoite pyrittiin saavuttamaan kirjal-
lisuustutkimuksen ja monitapaustutkimuksen avulla. Kirjallisuustutkimuksessa perehdyt-
tiin kuntien päätöksentekoon, rakennushankkeiden valmisteluun sekä hyvän investointi-
päätöksenteon periaatteisiin. Kirjallisuuden avulla pyrittiin myös selittämään palvelu-
verkkoselvitys käsitteenä sekä sen sisältö ja tavoitteet.  
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Tapaustutkimuksen kohteena toimi Järvenpään ja Vantaan kaupungeilla toteutetut palve-
luverkkoselvitykset ja aineisto kerättiin selvitysraporttien ja julkisten päätöksenteko-
asiakirjojen lisäksi haastatteluilla. Haastateltaviksi valittiin palveluverkkoselvitysprojek-
tissa keskeisessä roolissa mukana olleita henkilöitä, joilla on kokemusta projektin sisäl-
löstä ja lopputuotoksista sekä näkemystä palveluverkkoselvityksen jälkeen tapahtuneista 
vaiheista. Työtehtäviltään kyseiset henkilöt olivat kaupunkien tilakeskusten ja sivistys-
toimen päättäjiä, viranhaltijoita sekä kaupungin omistaman yhtiön työntekijöitä. 

Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että tarveselvityspohjainen palveluverkkoselvitys on on-
nistunut vastaamaan erityisesti kuntien pitkäaikaiseen investointisuunnitteluun. Kuten 
Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali -tutkimus (Korhonen et al., 2018) 
osoitti, myös tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat tietoa siitä, että käsitys kiinteistöjen 
todellisesta kunnosta ja investointitarpeesta kunnissa on ennen palveluverkkoselvityksen 
tekoa ollut heikkoa. Palveluverkkoselvityksistä saatu kiinteistöjen kuntotieto on ollut 
kunnille erittäin arvokasta tulevaisuuden kestävän kiinteistöpidon takaamiseksi. Kiinteis-
töjen kuntotietoa ollaan hyödynnetty hankkeiden ohjelmoinnissa investointisuunnitel-
maan niin laajuuden kuin ajoituksen suunnitteluun. Toisaalta toisin kuin Korhonen et al. 
(2018), tutkimuksessaan toteaa, voidaan tämän tutkimuksen pohjalta väittää, että ongel-
mana ei ole ollut investointiohjelman puuttuminen vaan sen tietojen lähteenä toimiva 
tieto, joka ei ole perustunut selvityksiin vaan investointeja on ohjelmoitu pitkälti intuiti-
olla. Tarveselvityspohjainen palveluverkkoselvityksellä kunnissa ollaan onnistuttu yhdis-
tämään kuntoarvioiden tuoma kuntotieto investointiohjelmaan käytännössä. Selkeän ja 
tietoon perustuvan investointiohjelman avulla investointipäätöksenteosta on tullut pitkä-
jänteisempää ja suunnitelmallisempaa. Investoinnit osataan viedä päätöksentekoon oike-
assa järjestyksessä, kokonaiskuva huomioiden. 

Tutkimus osoitti myös, että tarveselvityspohjainen palveluverkkoselvitys on tukenut pit-
käaikaisen investointisuunnittelun lisäksi yksittäisten hankkeiden hankevalmistelua ja 
nopeuttanut hankevalmisteluprosesseja. Laajuudeltaan tarveselvityspohjainen palvelu-
verkkoselvitys vastaa hankevalmistelun tarpeisiin erityisesti tarveselvitysvaiheen osalta, 
mutta myös monet hankesuunnitteluvaiheen tavoitteista tulisi täyttyä selvityksessä. Tar-
veselvityksen päätavoitteet hankkeen tarpeen ja laajuuden perustelijana täyttyvät ja li-
säksi selvitys kartoittaa tarpeen täyttämiseksi olemassa olevat vaihtoehdot. 

Kolmantena löydöksenä tutkimus osoitti tarveselvityspohjaisen palveluverkkoselvityk-
sen toimineen uudenlaisen ajattelu- ja toimintatavan kehittäjänä. Tutkimuksessa nousi 
esiin, että koska aiemmin palveluverkkoselvittelyn malli on puuttunut kunnista, on tämän 
tutkimuksen kohteena oleva palveluverkkoselvitys auttanut kuntia järjestämään toimin-
taansa uudelleen myös muissa hankkeissa ja sitä kautta selvityksestä saatuja oppeja ollaan 
pystytty hyödyntämään kattavasti. Yhteistyö eri toimialojen välillä on kasvanut merkittä-
västi rakennushankevalmistelussa ja uusia toimintamalleja on kehitetty tämän seurauk-
sena. 
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